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Streefbeelden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor optimale ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen onder
opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.
2. Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust
om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer
begaafdheid een passend aanbod te bieden.
3. Binnen KC Willem Eggert werken alle medewerkers samen aan de ontwikkeling van
het schoolplan 2023-2027.
4. In juli 2023 worden de volgende referentieniveaus op het gebied van rekenen behaald:
- 1F: 99% - 1S: 42%
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School & omgeving

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Integraal IKC directeur 1,0
Kenniscoördinator / pedagogisch coach 0,6
Unitcoördinator opvang 0,2 formatie SKOP

Groepen

12

Functies [namen / taken]

Directie 1,0: Linda Hanraads
Kennis coördinator / pedagogisch coach 0,7: Mieke vd
Putte
Unitcoördinator Opvang 0,2: Wendy Breeuwer (SKOP)
ICT- coördinator 0,1: Marieke Streutker
Werkplekopleider OidS 0,2: Chantal Miserus
reken coördinator 0,1: Mascha Haverkamp
Leerkrachten
- Willie Zwiers 0,6, unit 1/2
- Iris Zuurbier 0,6, unit 1/2
- Naomi Schaart 1,0 , unit 1/2
- Thelma Mungur 0,4, unit 1/2
- Dajana Zedevic 1,0, unit 1/2-2/3
- Nicole Boltendal 0,1, unit 3/4
- Jennifer Bruin 1,0, unit 3/4
- Manon Sanders 0,6, unit 3/4
- Marieke Streutker 0,4, unit 1/2
- Sverre Oelen 1,0, unit 5/6
- Ingrid Paap 0,8, unit 5/6
- Mascha Haverkamp 0,9, unit 7/8
- Romee Barnier 1,0 unit 7-8
- Rob Luttik 1,0, unit 7/8
Onderwijsassistenten & leerkrachtondersteuners
- Sarah Hartman 0,2
- John Schilder 0,8
- Suzanna Bond 0,2
- Aaron van Gils 0,4
- Melissa Buis 0,4
Ondersteuning
- Karen Radema 0,4 managementassistent
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- Ina Craane 0,6 conciërge
Pedagogisch medewerkers
- pedagogisch - Wendy Breeuwer: peuters, VSO, BSO
- Sarah Hartman: peuters, BSO
- Demi Da Cunha: peuters, BSO
- Daisy vd Put: VSO en BSO
- Bianca Ferron: BSO
- Janneke Daamen: VSO en BSO
- Suzanna Bond: VSO en BSO
Twee sterke kanten

- Pedagogisch Klimaat & professionele cultuur
- Integraal kindcentrum met doorgaande lijnen van peuters
t/m leerjaar 8
- Gemeleerd team in kennis, vaardigheden en leeftijdsfase

Twee zwakke kanten

- Aanbod meer-begaafde kinderen heeft zich gedurende
het afgelopen coronajaar nog onvoldoende kunnen
ontwikkelen om tot zichtbare resultaten te kunnen leiden.

Twee kansen

- Betere afstemming m.b.t. onderwijsbehoeften meerbegaafde kinderen.
- Ontwikkeling integrale en groepsdoorbrekende
samenwerking.
- Imago van de school in de buurt
- Hoge ouderbetrokkenheid, hierdoor kunnen activiteiten
doorgaan.

Twee bedreigingen

- Populariteit KC leidt tot veel aanmeldingen en volle
groepen.
- Ambitieus team leidt tot veel ontwikkelingen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens]

Binnen KC Willem Eggert wordt in 2022-2023
- het werken in units doorontwikkeld geborgd en verder
ontwikkeld
- het aanbod voor meerbegaafde kinderen doorontwikkeld
en geborgd.
- het aanbod op het gebied van lezen verbeterd en in
verbinding gebracht met de nieuwe methode voor de
zaakvakken.
- het werken met unit coördinatoren beëindigd. De
kartrekkers van de PLG's worden toegewezen als

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023

4

Kindcentrum Willem Eggert

procesbegeleiders.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:
In oktober 2022 telt KC Willem Eggert zo'n 284 kinderen. Aan het eind van het
schooljaar is het de verwachting dat wij 312 leerlingen ontvangen.
Wij kunnen momenteel geen zij-instromers ontvangen van leerlingen uit
2010,2011,2012,2013,2014,2016 en uit 2017. Leerlingen uit 2018 en uit 2019 komen na
aanmelding op een wachtlijst.
Binnen KC Willem Eggert huisvesten we momenteel 11 groepen in een leslokaal en een
12e groep in het speellokaal. Eén lokaal hiervan zal gebruikt worden om de creatieve
lessen te geven.
Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om KC Willem Eggert uit te breiden met
twee leslokalen en twee opvanglokalen.
Jan Rietvink, de architect van het gebouw, heeft een ontwerp gemaakt.
Het voorstel ligt bij de gemeente en het bestuur voor goedkeuring.
Dit schooljaar werken wij met leerjaren 1/2 en leerjaren 2/3 die samen een unit vormen.
Twee groepen 3/4 die samen een unit vormen. De samenwerking tussen deze twee
units is aanwezig. Hierdoor kan er uitwisseling en werkoverleg plaatsvinden, zodat
leerjaar drie profiteert van de kwaliteiten die aanwezig zijn in beide units.
In unit 5/6 ontvangen we 58 leerlingen, welke verdeeld zijn over een groep 5 en een
groep 6.
In de unit 7-8 ontvangen we 85 kinderen, welke verdeeld zijn over een groep 7/8, een
groep 7 en een groep 8.
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Kwantitatieve gegevens personeel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP

18 (4 mannen en 14 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP

10 (0 mannen en 10 vrouwen)

Aantal uitstromers

0

Aantal nieuwkomers

0

Aantal BHV-ers

9

Aantal geplande FG's

28

Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's

10

Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's

28

Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Actiepunt

Omvang

GD1

Streefbeeld

Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer begaafdheid een passend aanbod te bieden.

groot

GD2

PCA
Binnen KC Willem Eggert zijn medewerkers in staat om achter het gedrag van kinderen te kijken en preventief te
Onderwijskundig handelen om moeilijk gedrag te voorkomen.
beleid

groot

GD3

PCA
In december 2023 heeft de PLG Veiligheid en Schoolklimaat beleid ontwikkelt op het gebied van
Onderwijskundig Burgerschapsonderwijs welke voldoet aan de wettelijke eisen.
beleid

groot

KD1

PCA
In juli 2023 worden de volgende referentieniveaus op het gebied van taalverzorging behaald: 1F: 99% 2F: 62%
Onderwijskundig
beleid

klein

KD2

PCA
In Juli 2023 worden de volgende referentieniveaus op het gebied van lezen behaald: 1F: 99% 2F: 73%
Onderwijskundig
beleid

klein

KD3

PCA
In juli 2023 heeft de PLG Taal-Lezen in samenspraak met het team een keuze gemaakt voor een methodiek voor
Onderwijskundig technisch en begrijpend leesonderwijs welke aansluit bij de methode Blink geïntegreerd.
beleid

klein

KD4

PCA
In juli 2023 is de methode 'Blink Geïntegreerd' geïmplementeerd. In de leerjaren 3 t/m 8 wordt een compleet aanbod
Onderwijskundig verzorgd m.b.t. onderzoekend leren d.m.v. Blink Geïntegreerd , waarbij alle kerndoelen aan bod komen.
beleid

klein

KD5

PCA
Binnen KC Willem Eggert willen wij binnen ons dagelijks handelen het eigenaarschap van leerlingen vergroten.
Onderwijskundig
beleid

klein
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Uitwerking GD1: Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied
van gedrag en meer begaafdheid een passend aanbod te bieden.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Plan periode

wk
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Uitwerking GD2: Binnen KC Willem Eggert zijn medewerkers in staat om achter het gedrag van kinderen te kijken en preventief te handelen om moeilijk gedrag te
voorkomen.
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode

wk
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Uitwerking GD3: In december 2023 heeft de PLG Veiligheid en Schoolklimaat beleid ontwikkelt op het gebied van Burgerschapsonderwijs welke voldoet aan de
wettelijke eisen.
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding

Dit doel wordt uitgevoerd door PLG-sociale veiligheid

Gewenste situatie (doel)

Zie ambitiekaart van de PLG

Betrokkenen (wie)

alle medewerkers van kindcentrum willem eggert

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

De leden van de PLG en directie
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Uitwerking KD1: In juli 2023 worden de volgende referentieniveaus op het gebied van taalverzorging behaald: 1F: 99% 2F: 62%
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid
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actief

Uitwerking KD2: In Juli 2023 worden de volgende referentieniveaus op het gebied van lezen behaald: 1F: 99% 2F: 73%
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid
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actief

Uitwerking KD3: In juli 2023 heeft de PLG Taal-Lezen in samenspraak met het team een keuze gemaakt voor een methodiek voor technisch en begrijpend
leesonderwijs welke aansluit bij de methode Blink geïntegreerd.
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel)

Dit doel is verwerkt in de ambitiekaart van PLG-lezen

Activiteiten (hoe)

Zie ambitiekaart

Betrokkenen (wie)

het team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

De betrokkene leerkrachten van de PLG en directie
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Uitwerking KD4: In juli 2023 is de methode 'Blink Geïntegreerd' geïmplementeerd. In de leerjaren 3 t/m 8 wordt een compleet aanbod verzorgd m.b.t. onderzoekend
leren d.m.v. Blink Geïntegreerd , waarbij alle kerndoelen aan bod komen.
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel)

Dit doel is verwerkt in de ambitiekaart van PLG-zaakvakken

Activiteiten (hoe)

Zie ambitiekaart

Betrokkenen (wie)

het team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

De betrokkene leerkrachten van de PLG en directie
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actief

Uitwerking KD5: Binnen KC Willem Eggert willen wij binnen ons dagelijks handelen het eigenaarschap van leerlingen vergroten.
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel)

Plan periode
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Het invoeren van een weektaak. - Werken met onderzoeksvragen binnen Blink - geïntegreerd. - De leerlingen
bewust maken van het leerdoel dat zij aangeboden krijgen. - De leerlingen eigenaar maken van het eigen
leerproces.
wk
actief
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Te volgen scholing
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Omschrijving

Wie

Wanneer

Aanbieder

Kosten

meesterschap op
het gebied van
gedrag

het hele team

schooljaar 20222023

Zien in de klas

€ 3.000,00

Video interactie
begeleiding

Chantal
Miserus

schooljaar 20222023

HCO

wordt
bekostigd
vanuit de
lerarenbeurs

opleiding tot
John Schilder
onderwijsassistent

schooljaar 20222023

InHolland

€ 3.000,00

Opleiding tot
auditor 2e jaar

Linda
Hanraads &
Mieke van der
Putten

schooljaar 20222023

Bureau
OPSPOOR
Meersterschap
i.s.m.
OPSPOOR

Borging Blinkgeïntegreerd

het hele team

schooljaar 20222023

De Rolfgroep

Cursus Bareka

het hele team

schooljaar 20222023

€ 395,00 per
persoon

lees coördinator

Nicole
Boltendal &
Ingrid Paap

5 bijeenkomsten in Academie van
september t/m
OPSPOOR
december 2022

OPSPOOR

€ 3.000,00

Geplande zelfevaluaties
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Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Audit september 2022

OPSPOOR auditoren team

september 2022

via OPSPOOR
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Overige zaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting

De aanvraag voor de uitbreiding van 4 lokalen ligt bij de
gemeente en het bestuur voor goedkeuring.

Sponsoring

n.v.t.

MR

Formeren MR Mogelijkheden onderzoeken één MR voor
hele KC i.p.v. OC en MR

Overig

We krijgen een interne audit in september 2022

Rekenen

Mascha Haverkamp zal het schooljaar 2022-2023 de rol
van rekencoördinator op zich nemen. Zij zal samen met de
PLG-rekenen het verbetertraject m.b.t de rekenresultaten
leiden. Het verhogen van de rekenresultaten is een
belangrijk speerpunt voor volgend schooljaar.
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